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CENÍK UBYTOVÁNÍ PRO STUDUJÍCÍ ÚJOP UK
Studující v dlouhodobých programech
Tento ceník je platný pro studující všech semestrálních, ročních a vícesemestrálních programů
ÚJOP UK. Ceny jsou stanovené za lůžko a noc. Uvedené ceny za ubytování a poskytované
služby jsou včetně aktuální zákonné sazby DPH.
K ceně za ubytování může být připočítán místní poplatek za ubytování osob v ubytovacích
zařízeních podle platných právních předpisů.

Uchazeč o studium na ÚJOP UK, který si rezervuje dlouhodobé ubytování (delší než 89 nocí) je
povinen předem uhradit stanovenou jednorázovou platbu dle zvoleného režimu placení.
V základním režimu placení hradí uchazeč předem nevratný poplatek za zajištění ubytování 150
EUR a zálohu na ubytování ve výši 450 EUR (dohromady 600 EUR). Uchazeči může být záloha
vrácena v případě ukončení smlouvy více než 90 dní před dnem, od kdy má být ubytování dle
smlouvy o ubytování poskytnuto.
Platba poplatku za zajištění ubytování a zálohy na ubytování pokrývá ubytování od 1. září
daného roku do data tohoto roku, které je uvedené v ceníku.
Cena dalšího ubytování je hrazena v korunách českých přímo na středisku, kde ubytovaný
studující studuje.

Pokud ubytovaný do 30. září zaplatí ubytování předem na celý zimní semestr, je mu
účtována zvýhodněná cena dle výše uvedeného ceníku. Pokud student do 15. února zaplatí
ubytování předem na celý letní semestr (do stanoveného data), je mu účtována zvýhodněná
cena dle výše uvedeného ceníku.
Pokud ubytovaný do 30. září zaplatí ubytování předem na celý akademický rok (do
stanoveného data), platí zvýhodněnou cenu dle výše uvedeného ceníku.
Vrácení již realizovaných úhrad za ubytování v případě dřívějšího ukončení ubytování se řídí
Všeobecnými ubytovacími podmínkami. Ve výjimečných a odůvodněných případech lze v
případě dřívějšího ukončení ubytování vrátit poměrnou část úhrady za ubytování.

Studující ve střednědobých programech
Tento ceník je platný pro studující šestinedělních programů ÚJOP UK. Ceny jsou
stanovené v českých korunách za lůžko a noc. Výše cen je shodná s cenami pro studující
v dlouhodobých programech.
Uchazeč o studium šestinedělního jazykového kurzu na ÚJOP UK, který si rezervuje
ubytování (delší než 30 nocí a zároveň kratší než 89 nocí) je povinen předem uhradit
nevratný rezervační poplatek 40 EUR.
V případě ubytování kratšího 45 nocí je ubytovaný povinen uhradit částku za celé
ubytování předem nejpozději v okamžiku příjezdu.

Studující v krátkodobých programech
Studující ostatních programů ÚJOP UK hradí ceny určené ceníkem pro studující
v dlouhodobých programech navýšené o 50 % této ceny.

CENÍK HOSTINSKÉHO UBYTOVÁNÍ
Tento ceník je platný pro všechny ubytované s výjimkou studujících dle čl. 6 tohoto
opatření. Ceny jsou stanovené v českých korunách za pokoj a noc.
V případě rezervace hostinského ubytování se neplatí rezervační poplatek. Ubytovaný je
povinen uhradit celou částku za ubytování předem.

Praha – Vyšehrad

Praha – Krystal

Praha – Hostivař

Příplatek za přistýlku (3. lůžko) v apartmánu je 250 CZK / noc.

Poděbrady

Poplatek za psa: 50 Kč/noc.
Poplatek za přistýlku: 265 Kč/noc.
Dítě do 2 let, není-li požadována samostatná postel, je ubytováno zdarma.

Mariánské Lázně

Poplatek za psa: 100 Kč/noc.
Poplatek za přistýlku (další postel) v pokoji s příslušenstvím: 150 Kč/noc.
Dítě do 2 let, není-li požadována samostatná postel, je ubytováno zdarma.

